Abrir

Inserir a bateria

Carregar

Iniciar

Ligar

Prima sem soltar o botão Ligar

Escolha o Wi-Fi nas definições do
seu computador, smartphone ou
tablet e selecione o nome da rede
Wi-Fi móvel.
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Introduza a palavra-passe para ligar
e abra a interface Web.

2
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Ao ligar-se pela primeira vez à rede,
pode-lhe ser solicitado que ative o
SIM.
Se lhe for pedido que desbloqueie
o cartão SIM, aceda a
http://vodafonemobile.wifi e
introduza o PIN do SIM.
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Vire para obter mais informações
sobre como utilizar o Vodafone
Mobile Wi-Fi.

Botão Reset (Reposição) no interior da caixa.
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Modos de poupança
de energia
Depois de 30 segundos sem
premir um botão, todas as luzes
LED apagam. Prima qualquer botão
para voltar a acendê-las.
Depois de 10 minutos sem utilizar
o Wi-Fi, a ligação à rede móvel
desliga-se. Ao premir qualquer
tecla ou quando o dispositivo acede
ao Wi-Fi, a rede ligará de novo
automaticamente.
Depois de 30 minutos sem utilizar
o Wi-Fi, a rede Wi-Fi desliga-se.
Prima qualquer botão para voltar a
ligar a rede Wi-Fi.
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Pode encontrar a interface Web
em vodafonemobile.wifi se não
aparecer automaticamente ao ligar.
Em seguida, inicie sessão utilizando
a palavra-passe predefinida que
pode ser encontrada no cartão de
lembrete ou na etiqueta
no interior do dispositivo.

Este dispositivo é de banda dupla e
utiliza duas frequências (2,4 GHz e
5 GHz) para melhor desempenho.
Pode alterar a banda de frequência
em Definições/Configuração
rápida.

Sinal Wi-Fi SMS Bateria

Os botões
Botão Ligar
Prima sem soltar durante 3
segundos para ligar ou desligar o
dispositivo.
Prima sem soltar durante
10 segundos para reiniciar o
dispositivo.
Repor
Prima o botão Reset (Reposição)
com um clip durante 3 segundos
para repor o dispositivo para o
modo de fábrica.

Depois, poderá ver a
rede e o estado Wi-Fi,
a quantidade de dados
que utilizou, obter ajuda
e suporte e até enviar e
receber SMS a partir do
computador.

Carga

O significado das
luzes

Azul constante - Nova(s)
mensagem(ns)

Sinal

Azul intermitente - Caixa de SMS
cheia

Azul constante - o dispositivo
está ligado à rede

Azul em intermitência rápida
- Atualização do dispositivo
disponível em vodafonemobile.wifi

Vermelha constante - sinal de
rede fraco ou cartão SIM não
disponível

Apagada - Sem novas mensagens

Azul intermitente - o dispositivo
está desligado da rede

Bateria

Wi-Fi

Azul constante - Carga da
bateria: 21%

Azul constante - o Wi-Fi está
ativado

Azul intermitente - o dispositivo
está a carregar

Apagada - Wi-Fi desativado

Vermelho constante - a carga da
bateria está baixa
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Vodafone 4G Mobile Hotspot
Modelo R228t
Guia de iniciação rápida

SMS
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© Vodafone Group 2022. Vodafone e os logótipos Vodafone
são marcas comerciais do Grupo Vodafone. Quaisquer
designações de produtos ou empresas mencionados neste
manual são marcas comerciais dos respetivos proprietários.
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